
  
  
  
  

يابي و تحليل عاملي اكتشافي پرسشنامه تجديد نظر شده سنجش نگرش هنجار
  نسبت به مدرسه

  
  1جواد مصرآباديدكتر 

 
  چكيده

ل و با اهميت در هاي فعاي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي از حوزهتشخيص و سنجش عوامل عاطف
نظر شده سنجش  روايي و پايايي پرسشنامه تجديد، هنجاريابياين مطالعه در . روانشناسي تربيتي است

 سؤال است كه پنج 35 اين پرسشنامه شامل. نگرش نسبت به مدرسه را مورد بررسي قرار داده شده است
، ها به معلمان و كالسنگرش نسبت، يليادراك خود تحص(ل عاطفي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي عام

. گيردرا اندازه مي) هيخود نظم د/هاي مدرسه و انگيزشگذاري هدفارزش، نگرش نسبت به مدرسه
 اي چندگيري خوشهبودند كه به روش نمونهآموزان دبيرستاني  نفر از دانش317هاي پژوهش آزمودني
روش تحليل عاملي تأييدي به روش از  SAAS-Rبراي بررسي روايي پرسشنامه . اي انتخاب شدندمرحله

همچنين بر . هاي اصلي و از روش آلفاي كرانباخ براي بررسي ميزان پايايي استفاده شدتجزيه به مؤلفه
. هاي فرعي تهيه شدنجاري براي هر كدام از اين آزمونهاي هها جدولاساس عملكرد آزمودني

ال از كل پرسشنامه و تحليل عاملي بقيه هاي بخش تحليل عاملي نشان داد كه با حذف سه سؤ يافته
هاي به دست شود كه تعداد اين مؤلفهكار ميسؤاالت و چرخش نتايج با روش واريماكس پنج مؤلفه آش

هاي مؤلفين يي داشتند تا حد زيادي با يافتهها بار عاملي بااله و نيز سؤاالتي كه با اين مؤلفهآمد
همچنين مشخص شد كه هم كل . ديگر همخوان استك پژوهش داخلي يهاي افتهيپرسشنامه و 

   .پرسشنامه و هم تمام آزمون هاي فرعي از ضريب پايايي بااليي برخوردار هستند
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ترين محورهاي اولين و اصلياز ترديد  هاي يادگيري آموزشگاهي بيشناسايي عوامل مؤثر بر شاخص
هاي آدمي و در كتاب ويژگي) 1363( 1بلوم .هاي روانشناسان تربيتي استكننده غالب پژوهشهدايت

 ه متغير وابسته به هم اشاره كردهيادگيري آموزشگاهي در تشريح نظريه يادگيري آموزشگاهي خود به س
ها را قادر خواهد ساخت كه به سمت يك نظام هآموزشگا،  مورد توجه قرارگيرنداست كه اگر با دقت الزم

، اين سه متغير كه در نظريه بلوم از اهميتي اساسي برخوردارند. آموزشي خالي از اشتباه قدم بردارند
ميزان تسلط ) ب، آموزهاي دانشاسب روش آموزشي با شرايط و ويژگيميزان تن) الف: ند ازعبارت
آموز براي  دانشهميزان انگيزشي ك). پ، ظرن ادگيري موردآموز بر پيش نيازهاي مربوط به ي دانش

  .تواند داشته باشدييادگيري دارد يا م
در ارتباط . اندامل فوق را مورد تأييد قرار دادهها صحت نظرات بلوم در ارتباط با اهميت سه عپژوهش

دهند كه پيشرفت ها نشان مينتايج پژوهش، له مورد توجه هستندبا عوامل عاطفي كه در اين مقا
، )1998، 2شانگ( تحصيلي سطح پائين فراگيران با عواملي همچون خودپنداره تحصيلي پائين

، مك كوچ و سيگل(ينياانگيزش پ، )2001، 3؛ مك كوچ و سيگل1998، شانگ( ينيخودكارآمدي پا
ه هاي منفي نسبت بو نگرش) 1992،  و همكاران4مك كال( ينيگذاري هدف سطح پاارزش، )2001

  .رابطه مستقيم دارد) 1996، 6؛ فورد1993،  و همكاران5كالنكو( مدرسه و معلم
كي از مسائل پيش رو در حوزه تحقيقي عوامل عاطفي مرتبط با پيشرفت تحصيلي انبوه متغيرهايي ي

ر يادگيري هاي مختلف از آنها به عنوان عوامل مؤثر ب زير مقوله عوامل عاطفي در پژوهشاست كه
يم كه با هاي پژوهشي هست به ضرورت شاهد تعدادي از فعاليترواز اين. شودنام برده ميآموزشگاهي 

حدودتري را هاي مبندي اين متغيرها در مقولهچون تحليل عاملي قصد كاهش و دستههاي همروش
و تعدادي از همكاران در طول دهه اخير در راستاي چنين  هاي پژوهشي مك كوچمجموعه فعاليت. دارند
  . في بوده استهد

ابزاري را براي سنجش عوامل عاطفي مرتبط با پيشرفت تحصيلي يا عدم پيشرفت ) 2001(مك كوچ 
شامل  (SAAS) 7نامه سنجش نگرش نسبت به مدرسهفرم اوليه پرسش. آموزان تهيه كردتحصيلي دانش

االن نسبت به نگرش همس، 1نگرش نسبت به مدرسه، 8 سوال بود كه چهار عامل ادراك خود تحصيلي45
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3- McCoach & Siegle 
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ها از گذاري سؤالنامه براي نمرهدر اين پرسش. كردگيري مي را اندازه3خودنظم دهي/ و انگيزش 2مدرسه
ه ضرايب گرچه نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد ك. بود اي ليكرت استفاده شده درجه7اس يمق

برازش آماري مناسبي ، دل مورد نظرولي م، دار استها از نظر آماري معنيساختاري براي تمامي شاخص
 سؤال از 25، گرفت كه در نتيجه اين اصالحنگري قرارمورد اصالح و باز، بنابراين پرسشنامه. نداشت

برازش ، نمرات حاصل از اين ابزار.  سوال باقي ماند20پرسشنامه حذف گرديد و در فرم نهايي پرسشنامه 
در . و از ضرايب پايايي همساني دروني بااليي برخوردار بودقابل قبولي با ساختار عاملي مورد نظر داشت 

 را به دو SAASفرم اوليه پرسشنامه ) 2003(تالش براي بهبود كيفيت پرسشنامه مك كوچ و سيگل 
  : دليل مورد تجديد نظر قرار دادند

) 80/0تقريباً ( و ادراك خود تحصيلي همبستگي خيلي بااليي دهيخود نظم/ هاي انگيزش عامل-1
هاي  بيشتري بين عامل4نظر قرار گرفت تا روايي تمايز نامه مورد تجديدبنابراين پرسش، با هم داشتند

  .دهي حاصل گرددخود نظم/ اك خود تحصيلي و انگيزشادر
بيني  براي پيش، سه عامل ديگر پرسشنامهساالن نسبت به مدرسه پس از كنترل عامل نگرش هم -2

ساالن نسبت به مدرسه بنابراين عامل نگرش هم. كردي را تبيين نميخاصپيشرفت تحصيلي واريانس
 و عامل نگرش 5هاي مدرسهگذاري هدفحذف شد و به جاي آن دو عامل ديگر يعني عامل ارزش

در ادامه به توضيح مختصر . گيري قرار گرفتمورد اندازه 6هاآموزان نسبت به معلمان و كالسدانش
  .ازيمپردك از اين عوامل مييهر

گذار تأثيرهاي تحصيلي خود يكي از مهمترين عوامل ادراك فراگيران از توانش: ادراك خود تحصيلي
هاي فرد از خود يا افكار مربوط به خود يك اداراك خود به عنوان آگاهي.  استبر پيشرفت تحصيلي آنها

ر دارند كه مفهوم خود باو) 2003(مك كوچ و سيگل). 1991، 7ويگفيلد و كارپتين(فرد تعريف شده است 
ارزشي است كه اين باورها با ميزان شايستگي تحصيلي ادارك شده مرتبط  -شامل باورهاي كلي خود

در . هاي دروني و بيروني است مفهوم خود تحصيلي يك سازه چندبعدي است كه مستلزم مقايسه. هستند
و يا اين ) يك مقايسه بيروني(كننديهايشان مقايسه ماگيران عملكرد خود را با همكالسيفر، اين ارتباط

پژوهش ). يك مقايسه بيروني(كنند هايشان مقايسه ميكه عملكرد خود را در يك حوزه با ساير عملكرد

                                                                                                                                                    
1- Attitude toward school 
2- Peer attitudes toward school 
3- Motivation/self regulation   
4- Discriminative validity 
5- School valuation 
6- Attitude toward teachers & classrooms 

Wigfield & Karpathian-7   
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لي بااليي برخوردارند آموزاني كه از ادراك خود تحصيدهند كه دانشنشان مي) 1991(يگفيلد و كارپتين و
. هاي تحصيلي مختلف وارد خواهند شدحتمال بيشتري در فعاليتبه ا، ندهايشان اطمينان دارو به مهارت

  از اداراك خود تحصيليهمچنين مشخص شده است فراگيراني كه داراي پيشرفت تحصيلي پائين هستند
  ).2003، مك كوچ و سيگل(ضعيف تري نيز برخوردار هستند

عنوان يكي از كارآمدي به -خود.  است1كارآمدي-خود، تحصيلي هاي خودي از مؤلفهيك 
انتخاب درس و تصميمات شغلي در تمام سطوح سني مطرح ، هاي قوي براي پيشرفت تحصيلي يبين پيش
تواند در  اين عقيده اشاره دارد كه فرد ميكارآمدي به-خود). 2006، 2بندورا به نقل از بريتنر و پاجرز( است

آموزاني كه عقيده دارند دانش ).2002، 3سانتراك(يك موقعيت موفق باشد و نتايج مثبت ايجاد نمايد
هايي را ل زياد يك چنين تكاليف و فعاليتبه احتما، هاي علوم موفق باشندتوانند در تكاليف و فعاليت مي

رسانند و هنگام رويارويي با مشكالت مي انتخاب خواهند نمود و با موفقيت اين تكاليف را به پايان
  ).2006، 4بريتنر و پاجرز( مقاومت خواهند كرد

مرتبط با پيشرفت تحصيلي كي ديگر از عوامل نگرشي ي: هانگرش نسبت به معلمان و كالس
تواند پيشرفت تحصيلي شخصيت معلمان مي. ها استنگرش آنها نسبت به معلم و كالس، آموزان دانش

با معلمان و ساير ، آموزان داراي پيشرفت تحصيلي پائينبسياري از دانش.  قرار دهدتأثير فراگيران را تحت
را نيز آموزان خصومتي  است نسبت به دانشآموزاني ممكنچنين دانش. نان مدرسه مشكل دارندكارك

هاي يك كالس درس همچون خصوصيات دهد كه تعدادي از مؤلفهپژوهش نشان مي. نشان دهند
 پيامدهاي سازگارانه در داري باآموز به طور معنيروابط ادراك شده بين معلم و دانشاداراك شده معلم و 

همچنين الزم است كه فراگيران يك جو مثبتي ). 1999، 5زيدنر و اسكلِر( محيط كالسي مرتبط هستند
چه حدي احساس جو اجتماعي كالس درس به اين امر اشاره دارد كه فراگير تا . احساس كنند كالسي را

ه هماهنگ شود و مورد حمايت آنها قرار تواند با بقيهمچنين تا چه حدي مي، كندمقبوليت اجتماعي مي
  ). 1993، 6گودناو( گيرد

 به مدرسه آموز نسبته مدرسه شامل عالقه و عاطفه دانشنگرش نسبت ب: نگرش نسبت به مدرسه
دهند كه ميزان انطباق فراگيران با تكاليف آموزشگاهي ارتباط زيادي با نحوه ها نشان ميپژوهش. است

ز تري به مدرسه داشته باشند اآموزان نگرش مثبتهمچنين هرچه دانش. دبه مدرسه دارنگرش آنها 

                                                           
Self-efficacy -1 

2- Britner & Pajares  
3- Santrock 
4- Britner & Pajares 
5- Zeidner & Schleyer  
6- Goodenow  
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) 2003(سيگل مك كوچ و). 1992، 1لوئنگ و لوئنگ(راك تحصيلي باالتري نيز برخوردار خواهند بوداد
هاي منفي نسبت به مدرسه نگرش،  داراي پيشرفت تحصيلي ضعيفسازند كه فراگيرانخاطر نشان مي

به مدرسه آموزان دهد كه چگونگي نگرش دانشنيز نشان مي) 1992 (2 ميجريبنكسنتايج پژوهش. دارند
آموزاني كه داراي پيشرفت دانش. داري استاراي ارتباط معنيآموزان دبا پيشرفت تحصيلي دانش

  .مند هستند و نسبت به مدرسه نگرش مثبتي دارندهستند در مدرسه به يادگيري عالقهتحصيلي باال 
، مندي فراگيران به تكاليفهاي تحصيلي به ميزان عالقهارزش: هاي مدرسه هدفگذاريارزش

، ويگفيلد و كارپتين( كنده تكاليف از نظر فراگير اشاره ميو مفيد بودن بالقو، اهميت يادگيري تكاليف
انگيزش و ، گيري با اهميت استارزش قائل شده براي يادگيري و باور به اين كه تكليف ياد). 1991

اين مؤلفه با ) 2001، مك كوچ و سيكل( بخشدمي آموزان را بهبودگزيني تحصيلي دانشهتج
مربوط به آموزان و ارزش هاي دانشهدف .ر و كار داردآموزان براي انجام تكاليف سهاي دانش استدالل

آموزان نشهاي دازيرا هدف، دهند قرار ميتأثيرنها را تحت دهي و انگيزش آخود نظم، پيشرفت تحصيلي
ليف شدن و پاسخ دادن فراگيران به تكازان درگيرها و همچنين ميهاي رسيدن به اين هدفشيوه

   ).2003، مك كوچ وسيگل( دهند قرار ميتأثيرتحصيلي را تحت 
فراگيران هرچه قدر هم كه از لحاظ شناختي و راهبردهاي يادگيري براي : دهيخود نظم/ انگيزش

 انگيزش ها و راهبردها را باند؛ بازهم الزم است كه اين توانش داشته باشيادگيري موضوعي آمادگي
 ييادگيرندگان با انگيزه كارها را به خوب. ها و راهبردها بتوانند مفيد واقع شوندتركيب كنند تا اين توانش

گيران براي اين فرا. دهند و از چگونگي مقابله با فشارهاي رواني مرتبط با يادگيري آگاه هستندانجام مي
). 2005، 3پيتر(كنند از لحاظ توانايي يادگيري باكفايت هستندگيري ارزش قائل هستند و احساس ميياد

، ارهاي خود نظم داده شدهبا در پيش گرفتن رفت، براي يادگيري باشد فراگيري كه داراي انگيزه كافي
دهد كه نشان مي) 2000(كاران و هم4نتايج پژوهش بوساتو. كند كه به اهداف يادگيري برسدتالش مي

. بين نمرات انگيزش دانشجويان و نمرات آزمون پيشرفت تحصيلي آنها رابطه مستقيمي وجود دارد
بر اين باور هستند كه يادگيري خود نظم داده شده شامل استفاده از ) 1990 (5پينتريچ و دي گروت
خود . فردي و كنترل تالش است راهبردهاي مديريت، راهبردهاي فراشناختي، راهبردهاي شناختي

م دهي بيني كننده مهمي براي پيشرفت تحصيلي است و استفاده از راهبردهاي خودنظدهي پيش نظم
  ).2003، مك كوچ و سيگل(كند كه در مدرسه پيشرفت كنددروني شده به افراد كمك مي

                                                           
1- Leung & Leung  
2- Majoribanks  
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4- Busatoa 
5- Pintrich & DeGroot  
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  ها آزمودني
 1386-87ريز در سال تحصيلي شهر تبآموزان دختر سال دوم متوسطه دانش،جامعه آماري پژوهش

 اياي چندمرحلهگيري خوشهروش نمونهبه )  نفر317(آموزان ده كالس دانش، رادبودند كه از بين اين اف
  .هاي پژوهش انتخاب شدندبه عنوان آزمودني

  
 گيريابزار اندازه

نجش پرسشنامه تجديد نظر شده سسنجي و هنجاريابي هاي روانبه بررسي شاخصدر اين پژوهش 
توسط مك كوچ ،  سؤال بود45نامه كه شامل فرم اوليه اين پرسش. نگرش نسبت به مدرسه پرداخته شد

تهيه شده است و هدف از تهية آن سنجش عوامل مرتبط با پيشرفت تحصيلي يا عدم ) 2002(و سيگل
 از  پسSAAS-Rدر فرم تجديدنظر شده ) 2003(مك كوچ و سيگل. آموزان بودپيشرفت تحصيلي دانش

هاي مختلفي  سؤال تهيه كردند و درباره پايايي و روايي اين پرسشنامه تحليل43، هاي مختلفبررسي
برازش آماري قابل قبولي ، مدل حاصل.  سؤال باقي ماند35انجام دادند كه پس از تحليل عاملي نهايي 

، سبت به مدرسهنگرش ن، هانگرش نسبت به معلمان و كالس، يليداشت و پنج عامل ادراك خود تحص
در اين . دادگيري قرار ميدهي را مورد اندازهد نظمخو/هاي مدرسه و انگيزشگذاري هدفارزش
اين پرسشنامه . اي ليكرت استفاده شده استها از مقياس هفت درجهگذاري سؤالنامه براي نمرهپرسش
  .يد قرار گرفته استأي مورد تبه فارسي برگردانده شده و از لحاظ روايي و پايايي) 1385(پور قدم توسط
 
  روش

نمونه اجرا و پس از حذف نامه بر روي اعضاي  پرسشSAAS-Rبراي بررسي روايي پرسشنامه 
براي بررسي روايي سازه پرسشنامه از روش . نامه تحليل شد پرسش302هاي ناقص در نهايت پرسشنامه

همچنين از روش آلفاي كرانباخ . فاده شد است2هاي اصلي به روش تجزيه به مؤلفه1تحليل عاملي تأييدي
در نهايت پس از مشخص شدن . هاي فرعي استفاده شدررسي ميزان پايايي كل و آزمونبراي ب
بر اساس عملكرد ، هامينان از پايايي نمرات اين آزمونهاي فرعي از طريق تحليل عاملي و اط آزمون

  .هاي فرعي تهيه شدكدام از اين آزموننجاري براي هر هاي ههاي نمونه پژوهشي جدولآزمودني
 

  
  

                                                           
1- Confirmatory factor analysis 
2- Principle components 
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  هاافتهي
  روايي و پايايي

قبل از استفاده از روش تحليل عاملي الزم بود كه از باال بودن ضرايب همبستگي نمرات بين سؤاالت 
باال بودن ضريب شود با توجه به  مشاهده مي1مان گونه كه در جدول ه. پرسشنامه اطمينان حاصل شود

 2 و آزمون كرويت بارتلت1 اولكين- ماير-هاي پرسشنامه كه در نتايج آزمون كايزرؤالهمبستگي بين س
پس از اطمينان از . قابل توجيه است توان نتيجه گرفت كه انجام تحليل عامليمي، نشان داده شده است

وي ر بر 3هاي اصلي و با استفاده از چرخش واريماكسيش فرض تحليل عاملي به روش مؤلفهاين پ
پس از مشاهده نتايج براي استخراج . نامه انجام شد سؤال پرسش35ها بر روي هاي آزمودنياسخپ

هاي همچنين نتايج پژوهش.  استفاده شدها از مقادير ويژه باالتر از يك به عنوان مالك انتخابعامل
 . مؤيد اين انتخاب است4ايقبلي و نمودار صخره

  
  SAAS-Rت بارتلت براي تعييين روايي پرسشنامه  و كرويKMOنتايج آزمون هاي: 1جدول

 دارييمعن سطح درجه آزادي كرويت بارتلت آزمون KMOآزمون 
89/0 7/6050=2x 496 001/0 

  
استخراج شش عامل داراي ها انجام گرفت منجر به نتايج اولين تحليل عاملي كه بر روي كل سؤال

را تبيين از واريانس كل پرسشنامه % 66 روي هم اين شش عامل بر. اي باالتر از يك شد ويژهمقدار 
تر از روش چرخش متعامد به منظور دستيابي به ساختار سادهپس از اين تحليل عاملي . كردند مي

با بررسي . تر بود شد كه نتايج چرخش واريماكس ساده استفاده5واريماكس و چرخش متمايل ابليمين
مقدار اشتراك  داراي 21 و 14، 10شد كه سؤال شماره ها مشخص  هر كدام از سؤال6مقدار اشتراك

پس از . ها گرفته شد هستند كه تصميم به حذف اين سؤالدر مقايسه با ديگر سؤاالت) 50/0زير(پائين 
هاي اصلي و با چرخش دوباره تحليل عاملي به روش مؤلفه سؤال باقيمانده 32حذف اين سؤاالت با 
  . ارائه شده است2 و جدول 1اين تحليل در شكل كه نتايج . واريماكس انجام گرفت

                                                           
1- Kaiser – Meyer – Olkin  
2- Bartlett’s test of sphericity 
3- varimax rotation 
4- scree plot  
5- obilmin oblique rotation 
6- communality 
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مقدار ويژه باالتر از ، دهد كه در تحليل عاملي دوم پنج عامل  نشان مي1نمودار صخره اي در شكل  
هاي فرعي ساخته شده توسط  كننده تعداد آزمونتأييد، اج شدهيك دارند كه اين تعداد عامل استخر

درصد واريانس تبيين ،  استخراج شده به همراه مقدار ويژهيها عامل2در جدول. مؤلفين پرسشنامه است
 .ها نشان داده شده استده به وسيله هر كدام از اين عامل تبيين ش1شده و واريانس تراكمي

 
  SAAS-Rهاي استخراجي پرسشنامه نمودار اسكري كتل مؤلفه: 1شكل 

 
به استخراج پنج عامل منجر گرديد تحليل عاملي نهايي ، شود مشاهده مي2گونه كه در جدول همان

در اين تحليل نيز به منظور . از واريانس كل پرسشنامه را تبيين كردند% 63ها مجموعاً كه اين عامل
چرخش داده شدند كه ، ليمينها به روش واريماكس و ابداده، تري به ساختار عاملي سادهدستياب

 ماتريس عاملي پس از 3در جدول . بودندهاي عاملي حاصل از اين دو نوع چرخش يكسان  ماتريس
  . چرخش واريماكس نشان داده شده است

  SAAS-R هاي استخراج شده تحليل عاملي نهايي پرسشنامهمؤلفه: 2جدول

                                                           
1- cumulative variance 

   استخراج بعد از چرخش واريماكس استخراج اوليه
 تراكميدرصد واريانسدرصد كل تراكميدرصد واريانسدرصد كل مؤلفه

 66/15 66/15 01/5 7/27 7/27 86/8 اول

 02/31 36/15 92/4 73/41 03/14 49/4 دوم

 63/41 61/12 03/4 08/50 35/8 67/2 سوم

 41/54 78/10 45/3 37/57 29/7 33/2 چهارم

 55/62 14/8 6/2 55/62 18/5 66/1 پنجم
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 نامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه بر رويهاي پرسشز سؤال بارهاي عاملي هر كدام ا3در جدول 
 و باالتر جهت اختصاص هر سؤال به 50/0بارهاي عاملي حدود . مشخص است، پنج مؤلفه استخراج شده

  . يك مؤلفه در نظر گرفته شد
  

  هاي استخراج شده بر روي مؤلفهSAAS-R هاي پرسشنامهماتريس بارهاي عاملي سؤال: 3جدول 

  
هاي مك ه دست آمده در پژوهش عوامل بتأييدهاي استخراج شده با توجه به پس از تعيين عامل

ها صورت ز عوامل با استفاده از اين پژوهشگذاري هركدام انام) 1385(و قدم پور) 2003( سيگلكوچ و
د كه در جدول نتايج اين مرحله منجر به تأييد پنج آزمون فرعي طراحي شده توسط مؤلفين ش. گرفت

همچنين در اين .  مرتبط ارائه شده استيهاسؤالها به همراه تعداد و شماره ن اين آزموني عناو4شماره 
ارائه شده ، هاي فرعي به كار رفته براي بررسي پايايي نمرات آزمون ك1جدول ضرايب آلفاي كرانباخ

الزم به ذكر . در سطح بااليي استهاي فرعي شود مقادير تمام آزمونمشاهده ميهمانگونه كه . است
                                                           

 1- Cronbach’s α coefficient 

 ازچرخش پس شده استخراج يهامؤلفه
 ماكسيوار روش به

 چرخش از پس شده استخراج يهامؤلفه
ؤال ماكسيوار روش به

س
 پنجم چهارم سوم دوم اول 

 پنجم چهارم سوم دوم اول لاؤس
11 89/0 02/0 12/0 03/0 09/0 15 14/0 02/0- 91/0 01/0 03/0 
12 89/0 17/0 18/0 07/0 01/0- 9 18/0 06/0 90/0 07/0- 03/0 
28 86/0 12/0 16/0 09/0 05/0  5 21/0 06/0 90/0 03/0- 09/0 
7 84/0 23/0 10/0 10/0 07/0 35 23/0 11/0 82/0 09/0 1/0 
1 82/0 12/0 22/0 09/0 07/0 4 2/0 02/0 71/0 01/0 05/0- 

13 73/0 27/0 09/0 19/0 01/0- 33 1/0 07/0 04/0 75/0 26/0 
25 57/0 06/0 42/0 14/0 11/0 34 12/0 1/0 06/0- 74/0 14/0 
27 12/0 78/0 07/0 06/0 25/0 2 0 12/0 06/0- 72/0 16/0- 
18 14/0 75/0 07/0- 06/0 19/0 3 06/0 04/0 01/0- 71/0 09/0 
24 1/0 75/0 03/0- 03/0- 24/0  16 15/0 25/0 05/0 66/0 08/0 
20 11/0 71/0 01/0- 12/0 13/0  31 11/0 27/0 15/0 58/0 16/0 
8 03/0 71/0 01/0- 04/0 12/0 23 02/0 27/0 1/0 11/0 76/0 

29 1/0 70/0 04/0 32/0 14/0  32 06/0- 02/0 02/0 19/0 71/0 
30 06/0 64/0 15/0 25/0 03/0-  17 05/0 28/0 02/0 06/0 63/0 
6 27/0 63/0 03/0 17/0 06/0 22 14/0 29/0 07/0 21/0 58/0 

26 21/0 51/0 07/0- 37/0 21/0 19 08/0 13/0 01/0- 02/0- 58/0 
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سؤاالت پرسشنامه سنجش  ( محاسبه شد91/0است كه براي كل پرسشنامه نيز مقدار ضريب آلفاي 
  ).نگرش نسبت به مدرسه در پيوست ارائه شده است

  
  هاي فرعيو ضرايب آلفاي كرانباخ آزمون SAAS-R سؤاالت مرتبط با پنج مؤلفه پرسشنامه: 4جدول 

 آلفاي كرانباخضريب هاشماره سؤال سؤال تعداد  مورد سنجشويژگي مؤلفه

 28 93/0، 25، 13، 12، 11، 7، 1 7 كالس نگرش نسبت به معلم و اول
 30 89/0، 29، 27، 26، 24، 20، 18، 8، 6 9 خود نظم دهي/ انگيزش دوم
 35 92/0، 15، 9، 5، 4 5 نگرش نسبت به مدرسه سوم
 34 81/0، 33، 31، 16، 3، 2 6 ادراك خود تحصيلي چهارم
 32 73/0، 23، 22، 19، 17 5 هاارزش گذاري هدف پنجم

  
  هاي هنجاريداده

هاي خيلي مخالفم تا بسيار موافقم  به ترتيب به انتخاب5 تا 1نمرات گذاري پرسشنامه براي نمره
ارائه شده  SAAS-R هاي فرعي پرسشنامههاي توصيفي آزمون شاخص5ل شماره در جدو. تعلق گرفت

 هاي فرعي پرسشنامههاي برش آزمونههاي درصدي و نقطرتبه 6ن در جدول شماره همچني. است
SAAS-R پائين و بسيار ، متوسط، باال، و همچنين كل پرسشنامه براي پنج گروه هنجاري بسيار باال

  .پائين ارائه شده است
  

  SAAS-R هاي فرعي پرسشنامه هاي توصيفي آزمون شاخص: 5جدول 
 حداقل حداكثر انحراف معيار ميانگين  ويژگي مورد سنجش

 7 34/11 49 91/33 نگرش نسبت به معلم و كالس
 15 09/8 63 86/52 خود نظم دهي/انگيزش

 5 46/8 35 45/20 نگرش نسبت به مدرسه
 11 25/5 42 36/33 حصيليت خود ادراك
 19 73/2 35 99/32 هاگذاري هدفارزش
 104  17/24 219  174  كل

  
  

  
  



 ..... يابي و تحليل عاملي اكتشافي پرسشنامههنجار

 

117

   براي پنج گروه هنجاريSAAS-R هاي فرعي پرسشنامه هاي برش آزمون هاي درصدي و نقطه رتبه: 6جدول 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  گيري  و نتيجهبحث
هاي پايايي و روايي و همچنين هنجاريابي پرسشنامه تجديدنظر  هدف از اين تحقيق بررسي شاخص

 سؤال پرسشنامه 32هاي تحليل عاملي نشان داد كه افتهي. بت به مدرسه بودشده سنجش نگرش نس
هاي كشف شده مؤيد تعداد مؤلفه. خيص داده شده هستندداراي بارهاي عاملي باالي با پنج مؤلفه تش

همچنين . است) 2003(گذار بر پيشرفت تحصيلي از نظر مك كوچ و سيگلتأثيرتعداد عوامل عاطفي 
نيز ) 1385(پور نامه و تحليل عاملي پژوهش قدملي انجام شده توسط مؤلفين پرسشنتيجه تحليل عام

هاي ين عالوه بر توافق در تعداد عاملهمچن.  قرار داده بودندتأكيدوجود پنج عامل را در پرسشنامه مورد 
نيز گانه به دست آمده و هاي عوامل پنج كه در تركيب سؤالدهدنتايج نشان مي، ستخراج شده نهاييا

وچ و سيگل هاي پژوهش حاضر با نتايج تحليل عاملي مطالعات مك كهاي حذف شده يافتهسؤال
  .تا حد بسيار بااليي مطابقت دارد )1385(پور قدم و) 2003(

آموزان به عنوان  دانشGPA2 با انتخاب نمره1براي بررسي روايي مالكي) 2003(مك كوچ و سيگل
آنها با استفاده از .  از روايي مالكي مناسبي برخوردار استSAAS-Rنشان دادند كه پرسشنامه ، مالك

آموزان داراي پيشرفت تحصيلي باال و  نشان دادند كه تفاوت بين دانش3 و شاخص حجم اثرtآزمون 
ها و  شگذاري هدفارز، نگرش نسبت به مدرسه، هاعامل نگرش نسبت به معلمان و كالسپايين در چهار 

آموزان تيزهوش داراي پيشرفت تفاوت بين دانش. دار استز نظر آماري معنيدهي اخود نظم/ انگيزش

                                                           
1- Criterion – Related Validity 
2- Grade Point Average 
3- Effect size 
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 ار باالبسي 83 46 60 30 38 35 199

  باال 66 41 57 25 36 35 184
 متوسط 50 36 55 22 34 34 176

 پائين 33 29 52 17 32 33 165

 بسيار پائين 16 22 46 11 28 31 150
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 اين .بود) d=29/1تا  d=67/0(تحصيلي باال و پايين در اين چهار عامل داراي حجم اثر متوسط به باال 
  .  بودSAAS-Rنتايج حاكي از روايي مالكي مناسبي براي پرسشنامه 

اسبه ضريب آلفاي كرانباخ نشان داد كه همه پنج آزمون فرعي در ارتباط با همساني دروني نتايج مح
 هاي مك كوچ و سيگلها با نتايج پژوهشاين يافته.  بااليي برخوردار استو نيز كل پرسشنامه از پايايي

 روش آلفاي كرانباخ پايايي ها كه با استفاده ازدر آن پژوهش. همخوان است) 1385( و قدم پور) 2003(
هاي فرعي پرسشنامه از پايايي  بودند كه آزموننتايج نشانگر اين، ي محاسبه شده بودهاي فرعآزمون

 .بااليي برخوردار هستند
توان انتظار داشت كه پرسشنامه تجديدنظر شده سنجش هاي پژوهش حاضر ميتوجه به يافتهبا 

هاي وري دادهآي تربيتي آتي براي جمعهاسه بتواند به طور مؤثري در پژوهشنگرش نسبت به مدر
جاري امكان مقايسه هاي هنوجود دادههمچنين . مرتبط با عوامل عاطفي تحصيلي به كار گرفته شود

  .نمايدا با عملكرد گروه هنجار فراهم ميهاي فرعي رها در هركدام از آزمونوضعيت آزمودني
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